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 מבוא   - 1 פרק
1.  

 לי כל .1.1

אחזקות  קסטל  ביום    "(החברה"להלן:  )בע"מ    סילבר  בישראל  כחברה  1999בנובמבר    15התאגדה   ,

התשמ"ג חדש[,  ]נוסח  החברות  פקודת  לפי  לחברה  2006במאי    9ביום  .  1983-פרטית  החברה  הפכה   ,

כאשר ניירות הערך    ,"(חוק החברות"להלן:  )  1999-ט" נהתש  ,ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות

  היא  החברה, ומאז  "(בורסהבע"מ )להלן: "ה  אביב-בתל  ערך  לניירות  בבורסהשל החברה נרשמו למסחר  

 . ציבורית כמשמעה בחוק החברות חברה

כל ניירות הערך של סילבר  הושלמה עסקת המיזוג עם סילבר קסטל בע"מ, לפיה    2022בינואר    24ביום  

קסטל בע"מ עברו לחברה, והחברה הקצתה לבעלי ניירות הערך של סילבר קסטל בע"מ )וליועצים של  

כ של  כולל  בסך  בחברה,  ערך  ניירות  העסקה(  עם  בקשר  בע"מ  קסטל  המונפק    74.3%-סילבר  מההון 

-China   הנפרע של החברה. כל הבעלות והפעילות בחברות הבת הועברה לבעלת השליטה דאז, חברת ו

Israel Biological Technology Co., Ltd.   :להלן(  "CIB)"  בע"מ קסטל  סילבר  של  פעילותה  ואילו   ,

לדוח התקופתי לשנת  לפרק א'    1.2. לפירוט נוסף ראו סעיף  בנכסים דיגיטליים, עברה להתנהל בחברה

2021 . 

)נכסים קריפטוגרפים( ובמסגרת זו החברה עוסקת במספר    דיגיטלייםהמטבעות  הבתחום    פועלת  החברה

העוסק   ופיתוח  מחקר  ובהם  בזה  זה  השלובים  דיגיטלייםתחומים  במטבעות  אסטרטגיות  .  בפיתוח 

עבור משקיעים מוסדיים וכשירים ובנוסף להם מספר מוגבל של   הקימה ומנהלת קרנות בתחוםהחברה  

 . ה המלאהדרך חברה זרה בבעלות לקוחות שאינם כשירים,

מבצעת מחקר ופיתוח של מוצרים בתחום  כחלק מפעילותה בתחום הנכסים הקריפטוגרפים, החברה  

מפתחת אסטרטגיות מסחר מתקדמות בתחום המטבעות הדיגיטליים  הקריפטו. במסגרת זו, החברה  

  וזאת   ( תיק השקעות פרטי )נוסטרו(החברה  וכחלק מכך מנהלת עבור עצמה )בחלק שאינו מהותי מהון

החברה של  העצמי  בהונה  חדשות  מסחר  אסטרטגיות  לבחון  כוונה  כחלק  מתוך  מבוצעת  זו  פעילות   .

 . ממאמצי המחקר והפיתוח של החברה, וזאת לשם פיתוח כלים ואסטרטגיות מסחר מתקדמות

החברה נותנת מענה כולל ומגוון בתחום הנכסים הקריפטוגרפים וזאת באמצעות פעילות מחקר ופיתוח  

יהול קרנות השקעה בתחום הקריפטו וניהול תיק הנוסטרו במסגרת בדיקת תוצרי הפיתוח  נאקטיבית,  

של החברה. בנוסף ולאור מומחיותה, החברה בוחנת מעת לעת, כניסה לאפיקי פעילות נוספים שבהם  

 .יובאו לידי ביטוי יתרונותיה ומומחיותה בתחום

   התשקיףהיתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות הערך על פי  .1.2

והר  .1.2.1 האישורים  ההיתרים,  כל  את  קיבלה  על יהחברה  הדרושים  לפרסום  -שיונות,  דין  כל  פי 

 .  זה מדף תשקיף

והצעת ניירות    1968-תשכ"ח  לחוק ניירות ערך, א 23 כאמור בסעיף זה הינו תשקיף מדף  תשקיף  .1.2.2

  1968-תשכ"ח  פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך,  עלערך על פיו תיעשה  
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ערך ניירות  ערך)  ותקנות  ניירות  של  מדף  הפרטים    2005-תשס"ו(,  הצעת  יושלמו  בו  ואשר 

   .("דוח ההצעה" או " דוח הצעת המדף")להלן:  המיוחדים לאותה הצעה

של   .1.2.3 בהיתרה  לפרסםל רשות  האין  ערך  הפרטים המדף  תשקיף    את  ניירות  אימות  משום 

  ניירות של    םטיבואין בו משום הבעת דעה על    ,שלמותםהמובאים בו או אישור מהימנותם או  

 .זהעל פי תשקיף מדף ערך המוצעים ה

, אגרות  1הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות, מניות בכורה .1.2.4

חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה  

שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת  כפי 

סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי  

חוב   לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  הרגילות,  למניות  למימוש  הניתנים  אופציה 

מרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן  ולאגרות חוב הניתנות לה 

יהיה להנפיק על פי דין מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי או כל מנגנון דומה אחר כפי שיהיה  

"( אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה  ניירות הערךביחד ולהלן: "זה   1.2.4בסעיף במועד ההצעה )

 . "(האישור העקרוני " באמצעות דוחות הצעת מדף )להלן:

טים המובאים בתשקיף  רהפ  רמשום אישושל הבורסה    האמור  רוני העק  רבאישו  לראותאין   .1.2.5

ה או על טיב רשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החבלותם או  נמהימל  אישור אוהמדף  

 .בהם יוצעו בדוח הצעת מדף, או על המחיר מדף זה הערך המוצעים בתשקיף ניירות

,  למסחר ורישומם , למסחר הערך ניירות  לרישום אישור  מהווה אינו האמור העקרוני  האישור .1.2.6

  הצעת  דוח  פי-על  למסחר   ערך  ניירות  לרישום  לבקשה  אישור  לקבלת  כפוף  יהיה,  ויוצעו  ככל

 הערך   ניירות  לרישום  אישור  למתן  התחייבות  משום,  כאמור  העקרוני  האישור  במתן  אין  .המדף

-על  למסחר  המוצעים  הערך  ניירות  לרישום  בקשה  אישור  על  .המדף  הצעת  דוח  פי-על  למסחר

 תעב  בתוקף  שיהיו  כפיפיו,  -על  וההנחיות  הבורסה  תקנון  הוראות  יחולו  מדף  הצעת  דוחפי  

 .כאמור למסחר לרישום הבקשה הגשת

 החברה  מניותהון  .1.3

 סמוך לתאריך התשקיף  הרשום והמונפק של החברה   הון המניות

 הון מונפק ונפרע 
 יהנסוג המ שום רהון  ונפרע פק נהון מו 2בדילול מלא 

ללא ערך  מניות רגילות  50,000,000 15,144,692 16,557,596
 נקוב

 

פיו    1 על  וההנחיות  הבורסה  בתקנון  הקבועים  בתנאים  לעמידה  בכפוף  תבוצע  למסחר  ורישומן  כאמור  בכורה  מניות  הנפקת 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"חב' 46הוראות הסעיף ולהוראות הדין, לרבות 

 1,412,904ר ינבעו ממימוש מניות אש 1,412,904קרי של החברה   ההמיריםהערך  ניירות  שלמימוש מלא   משמעו "  מלא דילול"  2
  .)לא סחירים(כתבי האופציה 
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של  נוסף    לפירוט והנפרע  המונפק  הרשום,  המניות  הון  פרק    החברהבדבר  ראו  התשקיף    3לתאריך 

 . לתשקיף המדף 4לפירוט בדבר הזכויות הנלוות למניות הרגילות ראו פרק כמו כן,  .לתשקיף

  ש"חבאלפי  עצמי של החברה  הון .1.4

 :2021בדצמבר  31 ליום נכון החברה של  העצמי ההוןהרכב 

 2021  בדצמבר 31ליום  

 - המניות   הון

 100,314 פרמיה על המניות 

 - מניות באוצר 

 2,885 קרנות הון אחרות 

 (100,426) הפסד  יתרת

 2,773 עצמי הון"כ סה

  

 אגרות חוב .1.5

 .במחזור החברה  של חוב אגרות  קיימות לא, התשקיף  למועד 
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 פרטי ההצעה  - 2פרק 

 ובכללם: מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין  

רגילות, מניות בכורה  )לרבות בדרך של הרחבת סדרות  1מניות  ניתנות להמרה  , אגרות חוב שאינן 

קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות  

החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות  

הניתנים למימוש למניות הרגילות, כתבי אופציה הניתנים  כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה  

למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים, וכל נייר  

ניירות  פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי )לעיל ולהלן: "-ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על

 ."(הערך

ערך   ניירות  זהצעת  מדף  תשקיף  סעיף  על־פי  להוראות  בהתאם  תיעשה  ערך    א23ה,  ניירות  לחוק 

לאותה הצעה, לרבות פרטי    הרלוונטיםבאמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים  

הרכב היחידות המוצעות, ביטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו, בהתאם    ,ותנאי ניירות הערך

 .תקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עתלהוראות כל דין ובהתאם ל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

לחוק  ב' 46הוראות הסעיף  , לרבות הדין ולהוראות  פיו  על וההנחיות הבורסה  בתקנון  הקבועים בתנאים  לעמידה  בכפוף תבוצע   כאמור בכורה  מניות הנפקת  
 1968- ניירות ערך, התשכ"ח
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 הון החברה   - 3פרק 

 הון המניות הרשום 3.1

הינו  התשקיף  לתאריך  החברה  של  הרשום  המניות  ל  מחו  ש"ח  50,000,000  הון    –לק 

   .כל אחת ערך נקוב ללאמניות רגילות   50,000,000

 

 נפרעהו מונפקההמניות הון  3.2

  ערך  ללא  ת ולרגיות  י נמ   15,144,692ינו  נפרע של החברה לתאריך התשקיף ההון המונפק וה ה

 . כל אחת נקוב

 

 נפק והנפרע של החברה מוה ון המניותהרשום ובה התפתחות בהון המניות 3.3

פ  קדמו  הרשום של החברה בשלוש השנים אשר  ט השינויים אשר חלו בהון המניות  ורילהלן 

 : מדףהלתאריך תשקיף 

 מהות השינוי  תאריך 

מספר המניות  

בהון הרשום 

 טרם השינוי 

  ינוישה

 במספר

 ות בהוןניהמ

 הרשום

 םשוהון הרכ הסה"

 100,000,000 2019בינואר  1 רשום ליוםההמניות הון                יחה:יתרת פת

 2022בינואר  19

הון   המניות  איחוד 

של החברה  הרשום  

  1:10ביחס של 

100,000,000 90,000,000 10,000,000 

 2022בינואר  19
המניות   הון  הגדלת

   של החברהם הרשו
10,000 40,000 50,000,000 

 50,000,000 רשום לתאריך תשקיף מדף זה היות נהמהון 

 

 

חלו  ור יפ  להלן  אשר  השינויים  השנים    שלוהנפרע    המונפק  הוןבט  בשלוש  שקדמו  החברה 

 : מדףהתשקיף תאריך ל
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 מהות השינוי  תאריך

כמות מניות 

 רגילות

 שהוקצו

ורה  התמ

 שולמהש

 )ש"ח(  לחברה

 

  וןה תיתר

 פקמונ

 2020 ביוני 3
פרטי  תהקצאה 

 1חריגה 
6,960,748 

י  אלפ 2,000

 2דולר ארה"ב
33,323,272 

 2020אוגוסט ב 24

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות  

125,000 88,750 33,448,272 

 2020 וגוסטאב 31

 

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות  

75,000 53,250 33,523,272 

 
2002 ברבספטמ 2  

 

י אופציה מימוש כתב

( למניות יםלא סחיר)

 רגילות  

 13,396 9,508 33,536,668 

 2020בספטמבר  7

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות  

497,914 353,120 34,034,582 

 2020בספטמבר  8

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות  

,10499 70,364 34,133,686 

 2020פטמבר סב 14

י אופציה בש כתמימו

( למניות יםלא סחיר)

 רגילות 

592,763 480,000 34,726,449 

 
0202בספטמבר  24  

י אופציה מימוש כתב

( למניות יםלא סחיר)

 רגילות 

 1,841,547 1,843,497 36,567,996 

 

  Ltd. Co.,  Technology srael BiologicalI-Chinaם השקעה עם  החברה בהסכ  ה , התקשר2018בדצמבר    23יום  ב  1
  מיליון  2בחברה סכום כולל של    CBIהשקיעה  , במסגרתו  וח()נכון למועד הדיו  היטה בחבר, בעלת השל("CBI"  :לןה)ל
ד עם כתבי אופציה  ש"ח, ביח 1.07חיר למניה של ילות של החברה, לפי מניות רגמ 6,960,748 ובתמורה הוקצו לה ולר,ד

ך  ממועד הענקתם, ובמשמוש החל  ילות של החברה, אשר יהיו ניתנים למי ת רגמניו 6,960,748 לא סחירים לרכישת עוד
בת   מכן  חודשים  18תקופה  החברה    םדימיי  ותדוח  וראים  נוספלפרטים  .  לאחר    י ספר)מ  2020ביוני    3  מיוםשל 

בהתאמה2021-01-049858  -ו  2020-01-049888  ,2020-01-050002  אסמכתא: אסמכתא:  )  2018בדצמבר    23  מיוםו  ( , 
 .  הפניהבזאת על דרך ה (, המובאים2018-01-117502

 . לעיל 1ראו הערת שוליים  2
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 מהות השינוי  תאריך

כמות מניות 

 רגילות

 שהוקצו

ורה  התמ

 שולמהש

 )ש"ח(  לחברה

 

  וןה תיתר

 פקמונ

 2020ר מבבנוב 4

פ  הקצאה דוח  על  י 

שאינה   יתפרטהצעה  

 3הצעה מהותית 

909,091 ,000,00014 37,477,087 

 2021בפברואר  3

י אופציה מימוש כתב

( למניות יםלא סחיר)

   רגילות

240,471 257,304 37,717,559 

 2021רואר פבב 9

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות 

50,000 38,650 37,767,559 

 2021יל ראפב 11

י אופציה מימוש כתב

( למניות יםלא סחיר)

 רגילות 

462,213 494,568 38,229,772 

 2021במאי  19

ציה מימוש כתבי אופ

( למניות לא סחירים)

 לות רגי

 45,455 13,636 38,275,227 

0212במאי  30  

 

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות 

455,348 487,317 38,730,575 

 2021י ביול 13

י אופציה מימוש כתב

( למניות יםלא סחיר)

 רגילות 

 760,331 794,293 39,490,906 

 2021באוגוסט  18

מימוש כתבי אופציה 

למניות (  לא סחירים)

 לות רגי

79,130 56,182 39,570,036 

 2021 גוסטבאו 24

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות 

70,870 50,317 39,640,906 

 

החברה   202באוקטובר    15ם  ביו  3 עםקעבהסכם השהתקשרה  מהציב  ה  ניצעים  חברה  לים  קשוראינם  אשר    ר ושני 
למי מבעלי בה   ו/או  החברה  צק הגרתו  במס,  ("יצעיםהנ ")  הענין  של החברה   909,091  ניצעיםלתה  רגילות  -ו  ,מניות 

א 45,455 למכתבי  רשומים  לא  הופציה  של  קב,  חברהסחר  כנגד  תמורה  וזאת  של    כוללתלת    , ש"חמיליון    1בסך 
ה מיום  חברווח מיידי של הדי  ם נוספים ראו לפרטי.  דוח(ה)נכון למועד    מניה מוקצית   לכל   אג'   110המשקפת מחיר של  

 ( 2021-01-114366תא:  אסמכ ספר  )מ  2020טובר  באוק  20  ומיום   (2021-01-118875פר אסמכתא:  )מס  2020בנובמבר    3
 .הפניהעל דרך הכאן  יםובא המ

 . לעיל 3ראו הערת שוליים   וכן למתווך אופציות שווי 39559 -ו מן במזו אלף  50הנפקה   אותהוצ קיזוז   לפני ברוטו 4
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 מהות השינוי  תאריך

כמות מניות 

 רגילות

 שהוקצו

ורה  התמ

 שולמהש

 )ש"ח(  לחברה

 

  וןה תיתר

 פקמונ

טובר  באוק 28

2021 

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות 

 850,000 646,000 40,490,906 

 2021בר בנובמ 30

מימוש כתבי אופציה 

( למניות לא סחירים)

 רגילות 

1,260,161 922,900 41,751,067 

 2022בינואר  19

איחוד  עקב  קיטון 

ונפרעמונהון   של    פק 

ש ביחס  ל  החברה 

1:10 

37,575,960  4,175,107 

 2022בינואר  24
דוח  פל  ע  הקצאה י 

 5חריגה  תטיפרהצעה 
10,969,586 6 15,144,692 

 15,144,692 מדף  ה תשקיף לתאריך המונפק ההון"כ סה

 

 ן בחברה החזקות בעלי העניי 3.4

ניירות הערך של החברה המוחזקים  י יד  יטבלפרטים, למ  ידי  עת החברה ומנהליה, אודות  על 

די  יף המדף ראו דיווח מייבמועד הסמוך למועד תשקירה בחברה  שרה בכ מ  יין ונושאיבעלי ענ 

מספר:    2022  אפריל ב  7  מיוםשל החברה   דרך    (,2022-01-037908)אסמכתא  על  כאן  המובא 

 ההפניה. 

המוחזקים  ניירות הערך של החברה  ת  וד, אומנהליהויעת החברה  לפרטים, למיטב יד כן,  מו  כ

עד  למו  ( חודשים12)בשנים עשר  למועד שקדם    ה בכירה בחברהרעניין ונושאי מש לי  בע  על ידי

-2020  : אסמכתאמספר  )  2021ץ  במר  31מיום  ברה  של הח  ידי מי  יווח ד  ו אר  , יףפרסום התשק

   .פניההה על דרך  כאן א ובהמ, (01-053247

 

הת2021  יוליב  5ם  ביו  5 בהסכם  רה  קש,  סילבח  עם  מיזוגהחברה  ק ברת  ועם  ר  קסטל"(  סילבר  )להלן:  בע"מ  סטל 
  לבר קסטל עד השלמת עסקת סיבמו  מסגרתוב,  קת סילבר קסטל"(עס  :לן)לה  טלר קס ערך של סילב   חזיקי ניירותמ
  יות נ תקצה החברה לבעלי מ  בדילול מלא( לחברה,בר קסטל )של סיל  עמונפק והנפרה ונה  מה  100%ת  ר בגד הענוכ

,  ברהת רגילות או אופציות של החמניו   12,414,024עד    גהיעה פרטית חרצסטל, במסגרת ה ק   יירות ערך של סילבר נו
באופן  הכ המניל  יתהווות  שההקצאת  לא  המונפ  מהון  74.9%  מאשר  ותרה  וההמניות  ה  רע פנק  לאחר  ברה  ח של 

( בדילוההקצאה  מלא(.  לא  ראולפרטיל  נוספים  החברד   ם  של  מיידי  מיויווח  )מספר    2021בדצמבר    22  םה 
  י )מספר  2021ביולי    5מיום  ,  (2021-01-091471אסמכתא:  ר  פ)מס  2021  באוקטובר   26  (2021-01-112549אסמכתא:  

אסמכ)מ  2021י  ל ובי  6מיום  ו  (2021-01-078693-ו  2021-01-078180אסמכתא:    ( 2021-01-056227תא:  ספר 
   .יהעל דרך ההפנכאן  יםהמובא 

 . לעיל 5ים ראו הערת שולי  6
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 ה ברה בחהשליט 3.5

 . הברה אין בעל שליט , לחהיטב ידיעת החברה ומנהלילמלתאריך התשקיף,  נכון  

ת  צעובאמחזיק  אשר ה,  צינגשי חואנגמר    היה   2022בינואר    24עד ליום  בחברה  בעל השליטה  

  , שיעור CIBת  ת חברעומצבאו  HeartCode LLCחברת  ב  השליטה  לתשהינה בע   CIB  חברת

בדילול מלא.    48.11%ר של  שיעומהון המניות המונפק והנפרע של החברה ו  52.30%כולל של  

כן צינגשיה  כמו  חואנג  מר  של    10,000  חזיק  היווהחברה  אופציות  הדוחלמוע נכון    ,אשר    ד 

 .לאבדילול מ 0.22% ,2021נואר בי  19  מיום של החברההמיידי 

 

 ות רגילות של החברה ם אודות מניריכוז נתוני 3.6

     עצמי ומניות החברהן על הו  תוניםנ 3.6.1

נת מהלהלן  הכספייםונים  ההפסאוד   דוחות  למות  העצמי  וההניה  ד  החברה  של  ון 

  :2021  - ו 2021,  2019 רבבדצמ  31 בימים הסתיימולשנים ש

  צמברבד  31 וםבי מהתיישהס לשנה 

 2021 2020 2019 

 למניה  הפסד 
 (בש"ח)

0.06 0.38 0.24 

 צמי ן העו ההסך 
 1,888 470 2,773 ( חש" )באלפי 

 

 בבורסה חברה של ה יות שערי המנ 3.6.2

נת הנעישער   אודות  וניםלהלן  החברהש  כיםוהנמו  םיהו הגב  להי  מניות  בבורסה    ל 

קיף  שלפני פרסום ת  סמוך  עדו  9201  בינואר  1  מיוםחל  ה  ,7( ותבאגור   םהנתונים הינ)

   :זה

 השער הנמוך )אג'(  השער הגבוה )אג'(  

 התאריך  השער התאריך  השער השנה 

2019 73.4 29/04/2019 45 03/11/2019 

 

 מניה מתואם.   מחיר 7
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 השער הנמוך )אג'(  השער הגבוה )אג'(  

 התאריך  השער התאריך  השער השנה 

2020 245 22/11/2020 37.7 18/03/2020 

2021 198 07/02/2021 49.7 21/12/2021 

2022 548.78 23/01/2022 54.8 12/01/2022 

 

 

 . 2022בינואר   18שבוצע ביום  1:10ביחס של הון של החברה לאחר איחוד  8
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 הזכויות הנלוות למניות החברה   - 4פרק 

 החברה   הוראות מתקנון .4.1

הוראות תקנון החברה, בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה, מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה  

( )להלן בסעיף  2022-01-014559  :אסמכתאמספר  )  2022  פברוארב  9לתקנון החברה כפי שפורסם ביום  

   "(.התקנוןזה: "

 הסדרים שנקבעו בתקנון החברה .4.2

מבנה    -וטיוטת תשקיף    פרטי תשקיףניירות ערך ))ד( לתקנות  26להלן פירוט ההסדרים כמפורט בתקנה  

התשכ"ט  "  1969-וצורה(,  תשקיף)להלן:  פרטי  חוק  "(תקנות  הוראות  לפי  החברה  בתקנון  שנקבעו   ,

 "(.חוק החברות)" 1999-החברות, התשנ"ט 

סמכויות .4.2.1 סמכויות  –  האצלת  ליטול  רשאית  הכללית  לעניין    האסיפה  אחר  לאורגן  הנתונות 

לתקנון    63מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענין )סעיף  

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק  החברה(.  

שי  פי  על  והכל  העניין,  בנסיבות  הנדרש  הזמן  פרק  על  יעלה  שלא  מסוים,  דעת  זמן  קול 

 )א( לתקנון החברה(.  69)סעיף   הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

בהצבעה בדירקטוריון    רגיל. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב    -  בדירקטוריון  החלטות  קבלת .4.2.2

  סעיף )או מכריע  קול נוסף לא יהיה  ליושב ראש הדירקטוריון  .לכל דירקטור( 1) יהיה קול אחד 

 .(החברה לתקנון 103

נושא    259סעיף    –  הסמכה למתן פטור .4.2.3 כי חברה רשאית לפטור מראש  לחוק החברות קובע, 

משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה  

 . לתקנון החברה( 511)סעיף  הוראה לכך בתקנון. תקנון החברה כולל הוראה כאמור

  בנוסח  לעיון  תחליף  מהווה  ואינו  תמציתי  תיאור  הינו  לעיל  המנויים  בנושאים  התקנון  הוראות  תיאור

 .התקנון של  המלא



 1-ה
 

 תמורת ההנפקה וייעודה   - 5פרק 

 ההנפקה  תמורת 5.1

במועד תשקיף מדף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה מיידית  

 בעקבות פרסום תשקיף המדף.

 התמורה יעוד 5.2

דוחות   פי  ועל  זה  פי תשקיף מדף  על  ניירות ערך לציבור  ויוצעו בעתיד  הצעת המדף, התמורה  במידה 

שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות  

הצעת המדף. בדוחות הצעת המדף, ככל שיהיו כאלה, תפרט החברה את האופן בו תשקיע את תמורת  

פקה על פי דוח הצעת  ההנפקה עד למועד בו תעשה בה שימוש. היה וייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנ 

 המדף, שתפרסם החברה, הוא יפורט בדוח הצעת המדף. 

 מינימאלי  סכום 5.3

ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל   לעיל, במועד תשקיף מדף זה, החברה אינה מציעה  כאמור 

 תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף. 
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 פרק 6 -  תיאור  עסקי החברה 

 כללי  .6.1

תיאור החברה מפנה לפרק  ב לתקנות פרטי תשקיף,  6לתקנה  ו(  1)א44בהתאם לתקנה   .6.1.1

לשנת    עסקי החברה של החברה  מובא ,  2021בדוח התקופתי  בו  אשר המידע הכלול 

 . בתשקיף זה על דרך ההפניה

וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד   שינויים לפרטים בדבר   .6.1.2

 נהקתבכהגדרתו    ,ארועים, ראו דוח  2021בדצמבר    31ליום  הדוח התקופתי    חתימת

 .זה לתשקיף 9.4א לתקנות פרטי תשקיף, המובא בסעיף 56

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  .6.2

הדירקטוריון על מצב    דוח ל  החברה מפנה ,  ב לתקנות פרטי תשקיף6לתקנה  וא  44בהתאם לתקנה  

, אשר המידע הכלול  2021אשר נכלל בדוח התקופתי לשנת  ,  2021בדצמבר    31ענייני החברה ליום  

 . בו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה

 קשורות חברות חברות בת ותיאור אודות  .6.3

ותמצית נתונים של חברות    2021בדצמבר    31ליום    החברה   של  קשורותבת    חברות  אודות  לפרטים

בפרק   13 עד 11הפירוט בתקנות   כןו 2021בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים  9ביאור אלה, ראו 

 . 1220  לשנת  התקופתי בדוח נוספים  פרטים - ד'

  קשורותבת וחברות וז נתונים אודות חברות כרי .6.4

חברת בת ומכל  בדבר הרווחים, הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה מכל    לפרטים

ביאור   ראו, 2021בדצמבר 31 ביום שהסתיימו חודשים  12 של  בתקופה חברה קשורה של החברה

  התקופתי  לדוח(  נוספים' )פרטים ד לחלק 13  תקנהו 2021בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים  15

 , המובא כאן על דרך ההפניה.  1202  לשנת  החברה של
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ניהול החברה   - 7פרק 
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  של החברההדירקטוריון חברי  .7.1

   :נכון למועד פרסום התשקיף להלן פרטים בדבר חברי הדירקטוריון של החברה 

 

 נינגג'ו ג'אנג   "צדח, גל פורר גרינבוים אילן  ביניש רם  אביבה בן משה  גל כהן, דח"צ  מיזרוח אליעזר  צבי זיו  : שם

 422041246 058832288 056213648 28931152 022331151 029564416 025045139 004143699 : זיהוי מספר

 20.5.1962 27.06.1964 26.1.1960 16.12.1971 17.03.1966 02.11.1972 1.02.1973 10.3.1950 : לידה תאריך

להמצאת   מען 

 כתבי בי דין: 

שד׳ רוטשילד  

 תל אביב   1

  11הפיקוס  גן  רמת 43 דוד אלוף

  232חירות, ת.ד. 

 40691מיקוד 

,  20 הגנים תל אביב  38הברזל 

 השרון   רמת

 1/12ריש לקיש  ת"א  34יהונתן 

 ירושלים 

  7אליהו סמטת  

 גבעתיים 

 אמריקאית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית       ישראלית  ישראלית  ישראלית  : נתינות

  בוועדות חבר

 :הדירקטוריון 

מאזן,  וב כן.   לא לא ועדת 

ביקורת   ועדת 

   וועדת תגמול

ועדת מאזן,  ו בכן. 

ועדת ביקורת  

 וועדת תגמול

מאזן, ועדת   עדת ובו כן.  לא לא

 ביקורת וועדת תגמול 

 לא

  מכהן  האם

 בלתי כדירקטור

  כדירקטור או  תלוי

 : חיצוני 

דירקטור   לא לא כן. 

 חיצוני 

 לא חיצוני  . דירקטורכן לא לא לא

 של עובד האם

  חברת של, החברה

 חברה של, שלו  בת

 של או  שלו  קשורה

 :  בה עניין  בעל

  . מנכ"ל החברהכן לא

ומנכ"ל חברת  

 סילבר קסטל בע"מ.

. סמנכ"ל  כן לא לא

תפעול  

בחברה  

ובחברת  

הבת סילבר  

קסטל  

 בע"מ.  

 לא לא לא
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 נינגג'ו ג'אנג   "צדח, גל פורר גרינבוים אילן  ביניש רם  אביבה בן משה  גל כהן, דח"צ  מיזרוח אליעזר  צבי זיו  : שם

  תחילת תאריך

 :כהונה

24.1.2022 24.1.2022 03.04.2022 07.02.2022 24.1.2022 24.1.2022 16.09.2020 26.11.2017 

ראשון   : השכלה תואר 

בכלכלה  

מאוניברסיטת  

אביב,   תל 

שני  תואר  

במנהל עסקים  

מאוניברסיטת  

 ת״א 

B.BusSci 

(honours) 

University of 

Cape Town 

BSc    בהנדסת

  תעשייה וניהול

,  הטכניון מה

MBA  

מאוניברסיטת  

 ;ת"א

קורס דירקטורים,  

קורס דירקטורים  

מתקדם,  

אוניברסיטת  

   רייכמן

כלכלה  בוגרת  

  וחשבונאות 

באוניברסיטה  

מוסמכת   העברית, 

עסקים     - מנהל 

במימון   התמחות 

  ובנקאות

מהאוניברסיטה  

 העברית. 

  תואר 

ראשון  

במנהל  

 עסקים

(BB  )

מהמכללה  

   למינהל

תואר ראשון  

בכלכלה  

מאוניברסיטת  

ת"א, תואר שני  

  -מנהל עסקים 

  מאוניברסיטת

 ת"א 

תואר ראשון  

  במשפטים

אוניברסיטה  מה

,  ירושליםבעברית ה

לימודי השלמה לתואר  

 מוסמך 

בפילוסופיה  

 . באוניברסיטה העברית

תואר ראשון במשפטים   

2nd-University 

Remin City College 

of New York   במימון

 Branch ;שני תואר

 תואר שני במשפטים

School Law 

Columbia. 
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 נינגג'ו ג'אנג   "צדח, גל פורר גרינבוים אילן  ביניש רם  אביבה בן משה  גל כהן, דח"צ  מיזרוח אליעזר  צבי זיו  : שם

 בחמש עיסוק

 : האחרונות השנים

  יו״ר

  דירקטוריון 

קסטל   סילבר 

  יו״ר  בע"מ

  דירקטוריון 

  מימון   מכלול

  שותף ,  בע״מ

  קרן   מנהל

  קפיטל   תמוז 

  קרן   לשעבר)

  פנינסולה

(,  לצמיחה

  דירקטור 

  אנרג׳י   גוליבר

  יו״ר ,  בע״מ

  מיזם   משותף 

  אימפקט -קו

  יו״ר(,  חל״ץ)

  מנהל   ועד

  המחול   להקת

(,  ע״ר)  שבע  בת

  דואליס   יו״ר

 (חל״ץ) יוזמה 

בחברת   בכיר  שותף 
 TASC הייעוץ

Consulting & 
Capital  כיהן  ,

 & Golfכמנכ"ל  
Co.  ,כמשנה   כיהן  

  כיהן ,  בזק  למנכ״ל
  בכירים   בתפקידים

 הפועלים  בבנק 

 

 חברת "ל מנכ

Quark 

Pharmaceuticals 

Inc 

 דירקטוריון "ר יו

 QBI  חברת

Enterprises Ltd. 

"ר דירקטוריון  יו

 Ayanaחברת  

Pharma Ltd. 

"ל  ומנכ  נשיא

 חברת 

MediWound 

Ltd (NASDAQ: 

)MDWD 

הרפון  ית חב'  מנכ"ל

קונסלטינג   קפיטל 

עובדת  בע"מ  ,

במחלקת   בכירה 

ברשות   תאגידים 

השנים   בין  ני"ע 

1989-2021 . 

מנכ״ל,  
מנהל  

תפעול  
ודירקטור  

בחברות  
בינלאומיות  

ציבוריות  
ופרטיות,  

יזם  
 ומשקיע 

 

ל יורוקום  "מנכ

ר  ", יו2017עד 

ודירקטור  

במספר חברות  

ציבוריות  

 ופרטיות 

שישראל   עו"ד מסחרי 

-1992וסין בין השנים 

יעוץ עסקי  . 2020

ומרצה לפעילות  

בסין בין    מסחרית

, 2010-2020השנים 

בסין בין   ניהול חברות

, 1999-2002השנים 

בסין בין   ניהול עמותות 

, 2008-2020השנים 

השקעות פיננסיות  

בעיקר בארה"ב    ונדל"ן

 .2008-2020בין השנים 

כעצמאי,  ייעוץ פיננסי  

לחברות ישראליות  

ומשקיעים סיניים  

בישראל, וכן לרופאים  

ישראליים בסין. מנהל  

הפעילות בישראל של  

  11עד ליום  CIB חברת

 .2018בפברואר 
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 נינגג'ו ג'אנג   "צדח, גל פורר גרינבוים אילן  ביניש רם  אביבה בן משה  גל כהן, דח"צ  מיזרוח אליעזר  צבי זיו  : שם

 תאגידים פירוט

 משמש בהם

 :כדירקטור

קסטל   סילבר 

  מכלול   ,בע"מ

,  בע״מ  מימון

- קו  מיזם

  אימפקט

  להקת(,  חל״ץ)

  בת   המחול 

, ע״ר)  שבע  )

  יוזמה   דואליס

 ( חל״ץ)

 קסטל בע"מ   סילבר

קסטל   סילבר 

פיננסיים   מכשירים 

 בע״מ

Ayana Pharma 

Ltd; 

Quark 

Pharmaceuticals 

Inc.;  

QBI Enterprises 

Ltd. 

קפיטל   הרפון 

 קונסלטינג בע"מ 

פרוגיים  
בע״מ  

,  )בפירוק(
  דארקווד 

ניהול  
,  בע״מ

סילבר  
קסטל  

,  בע״מ
סילבר  
קסטל  

מכשירים  
פיננסיים  

 בע״מ

פועלים  

אקוויטי, אוריין  

לוגיסטיקה,  

ישראלינק,  

אדויסורי    יו"ר

בורד של קרן  

 גידור גרניט 

 XLדירקטור בחברת  לא

Shizim .ICB Ltd. 

 משפחתית קרבה

 בחברה עניין  לבעל

 : 

 לא לא לא לא לא לא לא לא

  מומחיות בעל האם

 חשבונאית

  גם ופיננסית

לצורך  עמידה  

מספר המזערי ה

לפי סעיף 

( לחוק 12)א() 92

 : 1החברות 

  מומחיות בעל

  חשבונאית

 .ופיננסית

  מומחיות בעל

 . ופיננסית  חשבונאית

  מומחיות  תבעל לא

  חשבונאית

 .ופיננסית

  מומחיות בעל לא לא

 . ופיננסית  חשבונאית

 לא

 
 . אחד  דירקטור הינו   המזערי המספר כי  קבעה  החברה  1
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   תשקיףהפרסום )שאינם דירקטורים( בתאריך בחברה בכירה  נושאי משרה .7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוסי ארנסט  חן מוניץ דורית קריינר  : שם

 022280358 17354093 028957256 : זיהוי מספר

 01.02.1966 01.03.1975 18.10.1971 : לידה תאריך

  תחילת תאריך
 :כהונה

01.04.2022 24.01.1975 04.10.2006 

 שהוא התפקיד
,  בחברה ממלא

  של בת בחברה
  בחברה , החברה
  או  שלה קשורה
 : בה עניין  בבעלת

 מבקר פנימי  מנהל השקעות ראשי  סמנכ"ל כספים

 של משפחה בן 
 משרה נושא

 של או  אחר בכירה
 : בחברה עניין  בעל

 לא לא לא

 1998 -רישיון ראיית חשבון : השכלה
תואר ראשון בחשבונאות  

מאוניברסיטת  וכלכלה, 
 ;ת"א

תואר שני במנע"ס מימון  
 ;ושיווק מאוניברסיטת ת"א
תואר ראשון במשפטים  

 מהמכללה למנהל 

  באופן  חשבון ראיית לימודי תעודת בגרות 
רישיון רו"ח, מבקר   בעל, עצמאי

 . (CIA) מךפנימי מוס

העסקי  ניסיונו 
 חמשהעיקרי ב

 השנים האחרונות: 

  סמנכ"לית כספים באבוג'ן 
כספים  בע"מ, סמנכ"לית 

 אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ ב

מנכ"ל ח.מ קפיטל בי פרימיום  
 פרטנרס בע"מ 

רו"ח, שותף מנהל תחום ביקורת  
פנימית וחקירתית במשרד רו"ח  

 הולצמן -רוזנבלום
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 חתימה עצמאי  המורש .7.3

 חתימה עצמאי.  האין מורש חברהל

 רואי החשבון המבקרים של החברה  .7.4

 פורר גבאי את קסירר  קוסט

 , תל אביב 144מנחם בגין 

 של התשקיף עורכי דין  .7.5

 . , הרצליה פיתוח89מדינת היהודים   וב , רחקצנל דימנט עורכי דין

 משרדה הרשום של החברה  .7.6

 אביב  תל, 45  רוטשילדרחוב 

 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון .7.7

החברה    הוראות   או   מינויים  דרכי,  הדירקטורים  של  והמזערי  המרבי  המספר  דברבתקנון 

הדירקטוריון    ,כהונתם  משך,  בחירתם של  ועדות  ומינוי  שכרם  כהונתם,  סיום  מקומם,  מילוי 

לתקנון החברה כפי שפורסם    יהנההפשניתן להעניק להן, מובאות בתשקיף זה על דרך    יותו והסמכ

 . (2022-001-014559 :אסמכתאמספר ) 2022בפברואר   9  ביום די של החברהימי  דוחב

פרק    ורא,  החברה  בתקנון  הקבועים,  החברה  לדירקטוריון  בנוגע  החברות  חוק  לפי  הסדרים  ןילעני 

 . לעיל 4
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 ונושאי משרה בכירה בחברה  ןבעלי עניי  - 8פרק 

   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .8.1

ביום  הלשנה ש .8.1.1 פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי   -  2020בדצמבר    31סתיימה 

ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת   זה בדרך של   2020עניין  נכללים בתשקיף מדף 

אשר פורסם    ,2020לדוח התקופתי לשנת  (  פרטים נוספים)ד'    פרקל  21הפניה לתקנה  

הדוח  "להלן:  )  (2021-01-053247:  אסמכתאמספר  )  2021במרץ    31על ידי החברה ביום  

 .("2020התקופתי לשנת 

ביום  הלשנה ש .8.1.2 פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי   -  1220בדצמבר    31סתיימה 

ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת   זה בדרך של   2021עניין  נכללים בתשקיף מדף 

אשר פורסם    ,2021לדוח התקופתי לשנת  (  פרטים נוספים)ד'    פרקל  21הפניה לתקנה  

אסמכתא:    2022במרץ    31ביום   התקופתי  " להלן:  )  (2022-01-034575)מספר  הדוח 

 . ("2021לשנת 

 בעלי עניין עםעסקאות  .8.2

לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות עסקאות עם בעלי השליטה בה, בשנתיים שקדמו לתאריך  

  (פרטים נוספים)ד'    פרקל א'  29ולעניין פטור שיפוי וביטוח תקנה    22תשקיף המדף, ראו תקנה  

מובא    הםפי-בהתאמה, אשר המידע על  ,2021ולדוח התקופתי לשנת    2020לדוח התקופתי לשנת  

  ה.זה בדרך של הפניקיף מדף בתש

 החזקות בעלי ענין ונושאי משרה .8.3

לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך  

 3.4של החברה נכון לתאריך תשקיף המדף ולתאריך שקדם לו בשנים עשר חודשים, ראו סעיף  

 .לתשקיף מדף זה
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 דוחות כספיים   - 9פרק 

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה  .9.1

תקנה   .9.1.1 להוראות  ו  60בהתאם  תשקיף,    ב6  –ב  פרטי  ללתקנות  מפנה  דוחות  החברה 

  2021לדוח התקופתי לשנת  שצורפו  כפי  ,  2021הכספיים השנתיים של החברה לשנת  

החברה   אסמכתא:  2022במרץ    31ביום    פורסם  אשרשל   ( 2022-01-034575  )מספר 

המידע הכלול בדוח    ."(הדוח הכספי)להלן: "  זה בדרך של הפנייה  תשקיףואשר מובא ב

 הכספי, מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. 

 הדוח  במסגרת  שצורפו  כפי  הדוחות  לתקנות(  ד)ב9  לתקנות  בהתאם  המנהלים  הצהרות .9.1.2

 ההפניה. דרך על כאן בזאת מובאים, 2021לשנת  התקופתי

של על מצבת התחייבויות    דוחלתקנות פרטי תשקיף,    1א60בהתאם להוראות תקנה   .9.1.3

ד' לתקנות הדוחות,  9, בהתאם לתקנה  2021בדצמבר    31לפי מועדי פירעון ליום  החברה  

)מספר   2022במרץ    31  ביוםנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח האמור שפורסם  

 (.  2022-01-034581  אסמכתא:

להכללה בתשקיף מדף זה,  רואה החשבון המבקר של החברה,    תהסכמ   לחברה ניתנה  .9.1.4

הפניה, של  בדרך  בסעי  לרבות  )  9.1.1  ףלכל אחד מהדוחות המנויים  להלן:  לתשקיף 

   .לתשקיף 9.3מצורף בסעיף , ואשר "(מכתב ההסכמה"

לתקנה   .9.1.5 להלן  60בהתאם  מובא  תשקיף,  פרטי  לתקנות  כהגדרתו  ב)ב(  אירועים  דוח 

"( בדבר אירועים שאירעו דוח אירועים"להלן:  א לתקנות פרטי התשקיף )56בתקנה  

)קרי: יום   2021החברה לשנת  לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המבוקרים של  

ואשר  ,  (2022במרץ    31 זה  לתשקיף מדף  למועד מתן ההיתר  בסעיף  ועד    9.3מצורף 

 לתשקיף. 
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 מכתב הסכמה רו"ח  .9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 במאי, 2022
לכבוד

הדירקטוריון של
סילבר קסטל אחזקות בע"מ (לשעבר - ישראל סין ביוטכנולוגיה בע"מ) 

והדירקטוריון של
סילבר קסטל בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון:  תשקיף מדף של סילבר קסטל אחזקות בע"מ (לשעבר - ישראל סין ביוטכנולוגיה בע"מ) המיועד 

להתפרסם בחודש מאי 2022             

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף מדף שבנדון של הדוחות 
שלנו המפורטים להלן:  

דוח רואה החשבון המבקר מיום 31 במרס, 2022 על הדוחות הכספיים המאוחדים של חברת  .1
סילבר קסטל אחזקות בע"מ (לשעבר - ישראל סין ביוטכנולוגיה בע"מ)  ליום 31 בדצמבר, 

2021 ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021. 

דוח רואה החשבון המבקר מיום 31 במרס, 2022 על המידע כספי נפרד בהתאם לתקנה 9ג'  .2
לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים ומיידים) התש"ל- 1970 של חברת סילבר קסטל אחזקות 
בע"מ (לשעבר - ישראל סין ביוטכנולוגיה בע"מ)  ליום 31 בדצמבר, 2021 ולשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר, 2021. 

דוח רואה החשבון המבקר מיום 29 במרס, 2022 על הדוחות הכספיים המאוחדים של חברת  .3
סילבר קסטל בע"מ לימים 31 בדצמבר, 2021 ו-2020 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה 

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2021. 

קוסט פורר גבאי את קסירר

רואי חשבון

טל.   972-3-6232525+
פקס  972-3-5622555+

ey.com

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' מנחם בגין 144, 
תל-אביב 6492102 
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 לתקנות פרטי התשקיףא  56תקנה ל  בהתאםדוח אירועים  .9.3

מיום  להלן    שאירעו  המהותיים  האירועים  הדוחות    2022במרץ    31פירוט  חתימת  )תאריך 

( ועד מתן ההיתר לתשקיף מדף זה, עליהם יש  2021בדצמבר    31הכספיים של החברה ליום  

   :א לתקנות פרטי תשקיף56במסגרת דוח אירועים, כהגדרתו בסעיף  גילוי לתת 

, מונה מר גל כהן לדירקטור חיצוני בחברה. לפירוט ראו דיווח  2022באפריל    3ביום   .9.3.1

בתשקיף  (, המובא  2022-01-035331)מספר אסמכתא:    2022באפריל    3מיידי מיום  

 . על דרך ההפניה זה

, חדל מר חיים לוטן לכהן כדירקטור בחברה. לפירוט ראו  2022באפריל    10ביום   .9.3.2

(, המובא  2022-01-046051)מספר אסמכתא:    2022יל  באפר  10דיווח מיידי מיום  

 בתשקיף זה על דרך ההפניה. 

, דיווחה החברה על מינויו של חן מוניץ כנושא משרה בחברה,  2022באפריל    10ביום   .9.3.3

)מספר   2022באפריל  10. לפירוט ראו דיווח מיידי מיום 2022בינואר  24החל מיום  

 זה על דרך ההפניה. (, המובא בתשקיף 2022-01-038373אסמכתא: 

באפריל   13וביום  2022באפריל  11ביום כי , , דיווחה החברה2022באפריל  13ביום  .9.3.4

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את מדיניות התגמול   , אישררו2022

)יו"ר   זיו  צבי  ה"ה  הדירקטורים  של  והעסקה  הכהונה  תנאי  ואת  החברה  של 

הדירקטוריון(, אילן גרינבוים )דירקטור( רם ביניש )דירקטור ומנהל תפעול ראשי  

  13די מיום  . לפירוט ראו דיווח מיישל החברה( ושל מנכ"ל החברה, מר אלי מזרוח

אסמכתא:    2022באפריל   דרך  2022-01-039684)מספר  על  זה  בתשקיף  המובא   ,)

 ההפניה. 

מדיניות ההשקעה של החברה, נכון למועד  כי  ,  , דיווחה החברה2022במאי    2ביום   .9.3.5

ולאור עמדת הרשות, הינה כי החברה תפעל לכך ששווים הנאות של נכסים    יווחהד

היא  אשר  שונים  מסוגים  בחינת    דיגיטליים  )לרבות  בשעריהם  לשינויים  חשופה 

מסך הנכסים של החברה, החליטה    25%השקעות פיננסיות פאסיביות(, לא יעלה על  

ניירות ערך, כי החשיפה לשינויים בשעריהם של   החברה, בתיאום עם סגל רשות 

נכסים דיגיטליים מסוגים שונים )לרבות בחינת השקעות פיננסיות פאסיביות(, לא  

  2022במאי    2. לפירוט ראו דיווח מיידי מיום  מסך הנכסים של החברה  0%4יעלה על  

 (, המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה. 2022-01-053914)מספר אסמכתא: 

י אופציות לא סחירים לה"ה גל  ב כת  20,000, הקצתה החברה  2022במאי    3ביום   .9.3.6

בן משה)דירקטור חיצוני(  כהן   דיווח  )דירקטורית בחברה(  ואביבה  . לפירוט ראו 

(, המובא בתשקיף זה  2022-01-054397)מספר אסמכתא:    2022במאי    3מיידי מיום  

 . על דרך ההפניה

כי  2022במאי    11ביום   .9.3.7 החברה  דיווחה  של  ,  המיידים  לדיווחים    החברהבהמשך 

אסמכתא:    2021באוגוסט    26מיום   מיום  2021-01-071059)מספר  בפברואר    1(, 

אסמכתא:    2022 ומיום  2022-01-012480)מספר  )מספר    2022באפריל    17( 

(, בדבר התקשרות החברה עם קשת החזקות שותפות  2022-01-040455אסמכתא:  

)להלן:  מוגבלת )באמצעות שידורי קשת החזקות בע"מ, השותף הכללי בשותפות(  
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"( בהסכם להענקת שירותי פרסום טלוויזיוני ודיגיטלי לחברה וכן הארכת  קשת"

, מתכבדת החברה להודיע  2022במאי    15אפשרות ביטול ההסכם כאמור עד ליום  

  15כי הצדדים מנהלים מו״מ והאריכו את אפשרות ביטול ההסכם כאמור עד ליום 

תשקיף  מובא על דרך ההפניה ב. המידע כאמור בדיווחים מיידים אלו  2022ביוני  

 . זה

, חדלה גב' גבריאלה רביד לכהן כדירקטורית בחברה. לפירוט  2022במאי    24ביום   .9.3.8

(, המובא  2022-01-063298)מספר אסמכתא:  2022במאי  24ראו דיווח מיידי מיום 

 בתשקיף זה על דרך ההפניה. 

 

 

 

 

 

 

       

 דורית קריינר   אלי מזרוח   צבי זיו  

 הכספים  סמנכ"ל  ודירקטור   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון    

 

 

 

 2022, מאיב 29: תאריך
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 פרטים נוספים -  10פרק 

 חוות דעת של עורכי הדין  .10.1

  



 
 

 

 

 

 2022 מאיב 29 תאריך: 

 לכבוד

 בע"מ  סילבר קסטל אחזקות

 45רוטשילד 

 6578403  תל אביב

 

 א.ג.נ,

 בע"מ )להלן: "החברה"(  סילבר קסטל אחזקות של תשקיף מדף הנדון: 

 

בקשר בזאת  לאשר  הרינו  החברהתשקיף  ל  לבקשתכם,  של  המדף    כי   , המדף  תשקיף  למועד 

 . המדף כדין ושמותיהם נכללים בתשקיףנתמנו   החברההדירקטורים של  

 . 2022  מאיהעתיד להתפרסם בחודש   המדף חוות דעת זו תיכלל בתשקיף כי   ,הננו מסכימים

  

  

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"ד סבן-מרב בן חור, עו"ד    רן דימנט

 קצנל דימנט, עורכי דין 
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 זו הוצאות בקשר להצעה  .10.2

  - המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כהסכום   .10.2.1

לו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת  ש"ח. הוצאות א   ףאל  100

במסגרת   שיוצעו  וככל  אם  המדף,  תשקיף  פי  על  הערך  הצעת  ת  דוחוניירות 

 .ףהמד

סעיף   .10.2.2 להוראות  ערך  4בהתאם  ניירות  לתקנות  היתר  )א  למתן  בקשה  אגרת 

תשקיף התשנ"ה(לפרסום  אגרת    , 1995- ,  ערך  ניירות  לרשות  שילמה  החברה 

למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה תשולם בעד    בקשה

המדף   הצעת  דוח  פרסום  במועד  המוצעים  הערך  שיפורסמו)ניירות    (ככל 

 .בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה

 אחרים  ערך  לניירות  בקשר עמילות דמי .10.3

ש לא  החברה  התשקיף,  למועד  שקדמו  לשלם  יבשנתיים  התחייבה  או  עמלה  עמלה,  למה 

 בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה. 

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים .10.4

שקדמו למועד התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך    בשנתיים 

   , למעט כמפורט להלן:, בתמורה שאינה כולה במזומניםשלה

כל ניירות הערך  הושלמה עסקת המיזוג עם סילבר קסטל בע"מ, לפיה   2022בינואר  24ביום 

של סילבר קסטל בע"מ עברו לחברה, והחברה הקצתה לבעלי ניירות הערך של סילבר קסטל  

בע"מ )וליועצים של סילבר קסטל בע"מ בקשר עם העסקה( ניירות ערך בחברה, בסך כולל  

הנפרע של החברה. כל הבעלות והפעילות בחברות הבת הועברה  מההון המונפק ו  74.3%-של כ

חברת   דאז,  השליטה  בנכסים  CIBלבעלת  בע"מ  קסטל  סילבר  של  פעילותה  ואילו   ,

 . 2021לדוח התקופתי לשנת  1.2. לפירוט נוסף ראו סעיף דיגיטליים, עברה להתנהל בחברה

 עיון במסמכים .10.5

עותק מהתשקיף, מההיתר לפרסומו, וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים בו  

מהתשקיף   עותק  בנוסף,  הרגילות.  העבודה  בשעות  החברה  של  במשרדיה  לעיון  עומדים 

 .www.magna.isa.gov.ilשל רשות ניירות ערך שכתובתו האינטרנט מפורסם באתר  

file://///192.168.100.10/new%20data/DKD%20-%20DOCS/שלומי%20פרידמן/תשקיף/טיוטה%20ראשונה/פרק%2010/www.magna.isa.gov.il


 

 

 

 1-יא
 

 חתימות  -  11פרק 

 

 החברה 

 ____________________________    בע"מ סילבר קסטל אחזקות 

 

 הדירקטורים

 ____________________________       צבי זיו 

 

 ____________________________      אלי מיזרוח 

 

 ____________________________        נינגג'ו ג'אנג 

 

 ____________________________        ביניש רם

 

 ____________________________        גרינבוים אילן

 

 ____________________________         גל פורר 

 

 ____________________________        אביבה בן משה

 

 ____________________________         גל כהן 
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